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Fontos információk
Előszó
Ez a bevezető ismerteti a Mercedes-Benz Wallbox Home mechanikus és elektromos telepítését. Az útmutatóban ismertetett 
munkalépéseket csak szakember (mechanikus szerelés) ill. villanyszerelő (elektromos szerelés) végezheti el, aki szakmai 
képesítése, ismeretei és tapasztalatai, ill. a vonatkozó szabványok ismeretének birtokában képes a bevezetőben ismertetett 
munkalépéseket megérteni, végrehajtani és az abban rejlő veszélyeket felismerni.

A Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz különböző változatai a termékcímkék alapján egyértelműen azonosíthatók. Ezeken 
a címkéken fel van tüntetve a Mercedes-Benz cikkszám (kívül, alul), illetve az ABL termékszám (a belső elektronika védőburko-
latának belső oldalán), amelyek a vonatkozó műszaki adatok tekintetében azonosak. A telepítés előtt minden esetben győződ-
jön meg arról, hogy a telepítési útmutató tartalmazza-e a készülék rendelkezésre álló változatának leírását!

Ebben a kézikönyvben az alábbi Wallbox-változatokat ismertetjük:

Mercedes-Benz cikkszám ABL termékszám
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Utasítások a használati útmutatóhoz
Az alábbi útmutató a Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz telepítésével, üzembe helyezésével, leállításával és hibaelhárí-
tással kapcsolatos, illetve ezekhez szükséges lépéseket és beállításokat ismerteti. A gyors és világos áttekintés és tájékozódás 
érdekében a dokumentum bizonyos szövegrészei különleges formázással vannak ellátva. 

• A különböző egyenértékű opciókat ismertető leírások (mint ebben az esetben is) pontokba szedve találhatók.

• Az egyes funkciók végrehajtását ismertető leírásokat megszámozva soroljuk fel, így határozva meg az egyes lépések sor-
rendjét.

Feltétlenül olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és különösen fontos, hogy az összes biztonsági utasítást tartsa be, ame-
lyet ez az útmutató tartalmaz.

A kézikönyvben minden méret milliméterben értendő. Ha szükséges, az ábrákon megadtuk a méretarányt is.

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes műszaki információ, a termék leírása és tervezési jellemzői előzetes értesítés nélkül 
változhatnak.

Biztonsági előírások az útmutatóban
Különösen be kell tartani az útmutatóban a következő módon kiemelt figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket. A szimbólumok 
jelentése a következő:

VESZÉLY!
Az ezzel a szimbólummal jelölt szövegrészek sérülést okozó és életveszélyes elektromos feszültségekre figyelmeztetnek:  
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos és halálos sérüléshez vezethet. Az ezzel a szimbólummal jelzett művelete-
ket semmiképpen nem szabad elvégezni.

VIGYÁZAT!

Az ezzel a szimbólummal jelölt szövegrészek további veszélyekre figyelmeztetnek, amelyek kárt okozhatnak a készülékben 
vagy más elektromos fogyasztóban. Az ezzel a szimbólummal jelzett műveleteket különös gonddal kell elvégezni.
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FONTOS!

Az ezzel a szimbólummal jelölt szövegrészek további fontos információkat és funkciókat tartalmaznak, amelyek szüksége-
sek a megbízható működtetéshez. Az ezzel a szimbólummal jelzett műveleteket szükség szerint kell elvégezni.

Biztonsági figyelmeztetések a készüléken
A készülékház jobb oldalán és az alján, illetve a fali doboz belső elektronikafedelén lévő címkéken további biztonsági és üze-
meltetési utasítások találhatók. A szimbólumok jelentése a következő:

FIGYELEM!
Kérjük, mindig olvassa el először a Mercedes-Benz Wallbox Home csomagban lévő Használati útmutatóját, különösen, 
mielőtt kinyitná a fali doboz készülékházának ajtaját.

FIGYELEM!

Kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a telepítési útmutatót (ezt a dokumentumot), mielőtt eltávolítja a fali 
doboz belső elektronikafedelét.

VESZÉLY!

A készülékház kinyitása esetén a fali dobozban veszélyes elektromos feszültség lehet, illetve az alkatrészeken, amelyet 
megérinthet.

Általános biztonsági előírások
Ügyeljen az alábbiakra:

• Gondosan olvassa el az útmutatót.

• Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.

• Kövesse az utasításokat.

• A Mercedes-Benz Wallbox fali töltő különböző országok számára készült modellekben érhető el. Kérjük, ellenőrizze a fali 
doboz alján elhelyezett termékcímkén található megjelölés alapján, hogy a Wallbox fali doboz az Ön országában való felsze-
relése és üzemeltetése engedélyezve van-e.

• A Wallbox fali dobozt képzett elektronikai szakembernek kell telepítenie, a helyi szabályoknak és előírásoknak megfelelően 
bekötnie, és az üzemeltetés szempontjából jóváhagynia.

• A Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz egy A típusú hibaáram-védőkapcsolót is tartalmaz (FI-relé, a továbbiakban: 
RCCB, lásd: „Szószedet és definíciók” 26. oldalon). Az ezen útmutatóban ismertetett Wallbox-változatok a lehető 
legbiztonságosabb üzemeltetés érdekében beépített DC-hibaáram-felismeréssel vannak ellátva. Az adott ország előírásait 
és a helyi előírásokat mindenkor figyelembe kell venni. Mivel ezek más típusú kioldási jelleggörbével rendelkező (például B 
típusú) RCCB használatát írhatják elő.

• A telepítés alatt és után a fali doboz körül minden oldalról biztosítani kell az 50 cm minimális távolságot.

• Kizárólag a Mercedes-Benz által a készülékhez biztosított és ajánlott tartozékokat használja.

• Ne telepítse a Wallbox készüléket folyó vagy fröccsenő víz közvetlen környezetébe: A Mercedes-Benz Wallbox Home az IP 55 
védettségi osztályzása alapján a ráfröccsenő vízzel szemben védett.

• Tilos a Mercedes-Benz Wallbox készüléket árvízveszélyes területre telepíteni.

• Tilos a Mercedes-Benz Wallbox Home készüléket robbanásveszélyes környezetbe (robbanás-veszélyes zónába) telepíteni.

• 
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• Tilos a Mercedes-Benz Wallbox Home készülék leragasztása vagy egyéb tárgyakkal való lefedése, mert a kielégítő légáram-
lást állandóan fenn kell tartani számára.

• Tilos a készülékházra folyadékot, illetve folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy edényeket helyezni.

• Vegye figyelembe, hogy a csatlakoztatott járműtől és/vagy a nemzeti előírásoktól függően kiegészítő túlfeszültségvédelem 
követelménye is fennállhat.

• Ügyeljen arra, hogy a működésben lévő Mercedes-Benz Wallbox Home rögzített töltőkábele sem tengelykapcsolóval, sem 
adapterkábellel vagy más módon nem hosszabbítható meg.

• Fontos tudni, hogy a fali doboz közvetlen közelében (<20 cm) elhelyezett rádióadó működési zavarokat okozhat, ezért kerü-
lendő.

• A készüléket csökkent fizikai képességekkel, érzékszervi funkciókkal, illetve értelmi képességekkel rendelkező személyek, 
és gyerekek, továbbá kellő tapasztalattal, illetve ismeretekkel nem rendelkező személyek nem üzemeltethetik, kivéve, 
amennyiben egy, személyes biztonságukért felelős személy felügyelete alatt végzik ezt, vagy ettől a személytől a készülék 
rendeltetésszerű üzemeltetésére vonatkozó utasítást kaptak.

• A gyerekekre fokozottan figyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

• Fontos, hogy a Mercedes-Benz fali dobozt legfeljebb 2000 méter szabványos magasságban (NHN) szabad telepíteni és 
üzemeltetni.

Általános termékinformációk
A Mercedes-Benz Wallbox Home a legkorszerűbb műszaki színvonalat képviseli, és megfelel az összes létező biztonsági 
előírásnak, irányelvnek és szabványnak. Az ebben az útmutatóban szereplő biztonsági óvintézkedések arra szolgálnak, hogy 
a későbbi zökkenőmentes üzemeltetés érdekében támogatást nyújtsanak a szabályos és biztonságos telepítéshez. Az ezen 
útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések és utasítások megszegése vagy be nem tartása áramütést, égési, súlyos 
személyi sérülést és/vagy halált okozhat.

A Mercedes-Benz Wallbox fali dobozt képzett elektronikai szakembernek kell telepítenie, a helyi szabályoknak és előírásoknak 
megfelelően bekötnie, és az üzemeltetés szempontjából jóváhagynia.

Csak arra feljogosított villanyszerelő háríthatja el az olyan üzemzavarokat, amelyek veszélyesek lehetnek a személyek bizton-
ságára, a csatlakoztatott járművekre vagy magára a készülékre.

Amennyiben meghibásodik a fali doboz, kérjük, hogy először olvassa el a „Hibakeresés és megoldások” 18. oldalon. 
fejezetet. Ha a hiba vagy az üzemzavar ismételten jelentkezik, és nem sikerül azt elhárítani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
Mercedes-Benz helyi szakszervizével.

A fali dobozt egy képzett elektronikai szakembernek kell leállítania és kicserélnie, vagy pedig vegye fel a kapcsolatot a Merce-
des-Benz helyi szakszervizével, ha:

• a készülékházon mechanikai sérülés keletkezett,

• a készülék ajtaját eltávolították, illetve az nem záródik vagy nem zárható,

• a készülék fröccsenő vízzel és/vagy idegen testekkel szembeni védelme szemmel láthatóan megszűnt,

• a rögzített töltőkábel működésében vagy külsejében szemmel láthatóan megrongálódott,

• a fali doboz nem működik megfelelően, vagy bármilyen sérülést szenvedett.

VESZÉLY!

Amennyiben sérülést észlel a készülékházon vagy a töltőkábelen, azonnal szakítsa meg a fali doboz telepítését, vagy a már 
telepített fali dobozt helyezze üzemen kívül az elektromos hálózat vezeték-védőkapcsolója által (a továbbiakban: MCB, lásd 
a „Szószedet és definíciók” 26. oldalon fejezetet) és RCCB-vel (FI-relével): Ebben az esetben tilos tovább használni a fali 
dobozt! Cserélje ki a fali dobozt, vagy forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez!
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Útmutató a telepítéshez
A Mercedes-Benz Wallbox Home telepítése során kövesse az alábbi útmutatást:

• A készüléket mindig rá kell kötni a az elektromos hálózat védő-földelő vezetékére. A védőföldelést a villanyszerelőnek kell 
létrehoznia és ellenőriznie. A telepítés után csak képzett elektronikai szakember végezhet változtatásokat.

• Mindig be kell tartani a fali doboz üzemeltetési országában érvényes biztonsági előírásokat.

• A biztonságos és megfelelő üzemeltetés érdekében az épület elektromos rendszerébe kapcsolt Wallbox fali doboz tápve-
zetékét egy C típusú MBC-vel (tápvezetéknek és Wallbox-beállításoknak megfelelő névleges áram, de legfeljebb 32 A) kell 
kibiztosítani, amelyre további elektromos fogyasztó nincsen csatlakoztatva. Az MCB kiválasztásakor feltétlenül vegye figye-
lembe a hatályban lévő vonatkozó nemzeti előírásokat.

• A fali doboznak a hálózatról történő teljesen leválasztásához a tápvezeték csatlakozását a készülék elé kapcsolt MCB és 
RCCB védőkapcsolók által kell megszakítani.

• Győződjön meg róla, hogy a készülék névleges feszültsége és áramfelvétele megfelel-e a helyi hálózatnak, és hogy a készü-
lék nem lépi-e túl a névleges teljesítményt töltés közben.

• A fali dobozt nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol gyakran járnak emberek. Különösen folyosókra és kijelölt menekülési 
útvonalakra nem szabad telepíteni. 

• Tilos a fali dobozt szűk helyre telepíteni. Különösképpen biztosítani kell, hogy a járművet a töltéshez megfelelő távolságra 
parkolják le a fali doboztól, és, hogy a csatlakoztatott töltőkábel ne feszüljön. A jármű és a fali doboz közötti távolság lega-
lább 50 cm és legfeljebb 5 m legyen.

• Szigorúan tilos bármilyen módosítást végezni a fali doboz készülék házán vagy belső kapcsolásán. Ennek megsértése biz-
tonsági kockázatot jelent, és alapvetően megsérti a garanciális feltételeket, és azonnali hatállyal elveszhet a garancia.
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A termék leírása
A Mercedes-Benz Wallbox Home változatok gyártása teljes egészében Németországban történik, és megfelel az elektromos 
járművek töltésére vonatkozó mindenkori, Európában érvényes előírásoknak és szabványoknak az IEC 61851-1 szabvány 3. 
üzemmódja szerint – olvassa el ehhez a „Irányelvek és szabványok” 25. oldalon szakaszt is. A felhasználó az igényeinek 
megfelelően választhat a különböző töltési teljesítményű, 2. típusú csatlakozóval ellátott, rögzített töltőkábeles változatok 
közül, amelyek egyéni vagy félnyilvános használatra készültek.

Minden termékünk esetében maximális hangsúlyt fektetünk a felhasználó biztonságára. Ezért a fali doboz egy saját fejlesztésű 
A típusú hibaáram-védőkapcsolót és egy beépített DC-hibaáram-felismerést is tartalmaz, amelyek az Ön elektromos hálózata 
és a gépjármű biztonsági rendszerével együtt védelmet biztosít az üzemeltetés során fellépő rövidzárlat, áramütés vagy más 
veszélyek ellen.

A fali doboz mindennapi használata nagyon egyszerű: A fali doboz elülső oldalán található többszínű LED kijelző segítségével 
mindig könnyen leolvasható az aktuális üzemállapot. Üzemzavar esetén a többszínű LED fénnyel jelzett speciális hibakódok 
segítségével a hiba oka a készülékház felnyitása nélkül is azonnal megállapítható. Miután egy szakember üzembe helyezte a 
Mercedes-Benz Wallbox Home fali dobozt, az bármikor készen áll a töltésre, a töltési műveletet azonban a beépített kulcsos 
kapcsolóval külön engedélyezni kell.

Kicsomagolás és kiszállítási tartalom
A Mercedes-Benz Wallbox Home különböző tartozékokkal együtt kerül kiszállításra, amelyek a telepítéshez és a megfelelő 
üzemeltetéshez szükségesek. Kicsomagoláskor azonnal ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok megtalálhatók-e a csomagban:

Tartozékok Mennyiség Leírás

Wallbox fali doboz 1
Töltőállomás, amelynek részei: beépített elektronikával ellátott hátlap, elektronikafedél és a készü-
lékház ajtaja.

Mercedes-Benz 

WALLBOX  HHoommee
DE Sicherheitshinweise & Kurzanleitung HR Sigurnosne napomene i kratke upute

EN Safety information & Quick Start Guide PL Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi

FR Consignes de sécurité & Guide de prise
en main RO Indicaţii de siguranţă & Scurt

îndrumar

IT Avvertenze di sicurezza & brevi
istruzioni RU Указания по технике безопасности &

краткое руководство

NL Veiligheidsinstructies & verkorte hand-
leiding SK Bezpečnostné pokyny & Stručný návod

PT Indicações de segurança e Guia Rápido SI Varnostni napotki in kratka navodila

ES Indicaciones de seguridad & guía rápida CS Bezpečnostní pokyny & zkrácený návod

DK Sikkerhedsanvisninger & Kort
vejledning TR Güvenlik bilgileri ve hızlı başlangıç 

kılavuzu

FI Turvallisuusohjeet & pikaopas HU Biztonsági tudnivalók és rövid 
útmutató

NO Sikkerhetsanvisninger og
hurtigreferanse AR األمان معلومات 

عيرسلا ءدبلا ليلدو

SE Säkerhetsanvisningar och snabbguide ZH 安全信息与
快速入门指南

ET Ohutusjuhised ja lühijuhend JP 安全情報および
クイックスタートガイド

LV Drošības norādījumi un ātro uzziņu
rokasgrāmata KR 안전 정보 및

빠른 시작 설명서

LT
Saugos nurodymai ir trumpas naudojimo 
vadovas

TH �้อมู�เ�ื่อค��ม��อ��ัย��
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

BG Указания за безопасност и
кратко ръководство TW 安全資訊及

快速入門指南

GR Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό
εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

Rövid útmutató 1 Rövid útmutató, amely a biztonsági előírásokat is tartalmazza nyomtatott formában

Szerelőkészlet 1
Csavarkészlet a falra történő felszereléshez: 1 x 4 forgácscsavar a megfelelő tiplikkel, a 
kulcsos kapcsolóhoz tartozó kulcs (2 db), a készülékház-ajtóhoz tartozó kulcs, fúrósablonok

Ha a fenti elemek közül egy vagy több a kicsomagolás után hiányzik, akkor azonnal forduljon ahhoz az értékesítési egységhez, 
ahol a Wallbox fali dobozt vásárolta.

A termékváltozatok azonosítása
A Mercedes-Benz Wallbox Home több változata is rendelkezésre áll, amelyeket 
mechanikai és elektromos szempontból különböző felhasználási profilokhoz opti-
malizáltunk. 

A fali doboz alján található a hozzá tartozó Mercedes-Benz cikkszámmal ellátott 
termékcímke. Az azonosítás szempontjából különösen fontos a modell megnevezése 
(A 000 906 XX XX), valamint az alatta szereplő, a hálózati kapcsolatra vonatkozó 
értékek (hálózati feszültség, áram, frekvencia).

A 000 906 74 08 / 001

IP55 IK08 3Ph ~220-240V 50Hz 32A

2W22M100001

 ~380-415V 

2018-05-30

Produced for: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

-30°C to 50°C

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
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Ha a telepítés során kinyitja a készülékház ajtaját, akkor az RCCB belső oldalán egy  
további termékcímke található, amelyen az alternatíva ABL-termékszám áll. Telepítés 
előtt minden esetben győződjön meg a Mercedes-Benz cikkszám vagy az ABL 
termékszám alapján arról, hogy az Ön Wallbox-változatának telepítése a jelen 
dokumentumban szerepel. A jelen dokumentumban szereplő Wallbox változatok és  
a hozzájuk kapcsolódó Mercedes-Benz cikkszámok, illetve ABL termékszámok az 
alábbi táblázatban találhatók.

Mercedes-Benz 
cikkszám 

ABL  
termékszám

Hálózati 
csatlakozás

Változat

A0009067408 2W22M1
230 / 400 V 50 Hz
1 vagy 3 x 32 A

Rögzített töltőkábel az IEC 62196-2 szabvány szerinti 2. típus, kb. 6 m;  
töltési teljesítmény 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Rögzített töltőkábel az IEC 62196-2 szabvány szerinti 2. típus, kb. 6 m;  
töltési teljesítmény 7,2 kW

VIGYÁZAT!

A jelen kézikönyvben leírt információk és műszaki szabványok kizárólag a jelen kézikönyvben említett változatokra vonatkoznak, 
és nem alkalmazhatók más Wallbox-modellekre: Ezek a változatok a hozzájuk tartozó útmutatókkal együtt kerülnek kiszállításra.
Ha az Ön Wallbox változata nem szerepel ebben a kézikönyvben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Mercedes-Benz helyi 
szakszervizével: Semmiképpen ne telepítse a Wallbox fali dobozt, mert károsodhat a készülék, illetve személyi sérülés  
és / vagy halálos baleset is bekövetkezhet.

A Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz 
felépítése
A Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz az alábbiak szerint van felépítve:

1 a készülékház ajtaja

Műanyag levehető külső fedél, amely a fali doboz hátlapjához rögzíthető egy felfüggesztősáv (felső szél) által, illetve lezárható 
a zárócsavarok általi (alsó szél).

2 elektronikafedél

Az elektronikamodul belső fedele beépített védőburkolattal, amely az RCCB-hez (hibaáram-védőkapcsolóhoz) való kézi hozzá-
férést szolgálja.

3 a készülékház hátlapja

Beépített elektronikamodullal, rögzített töltőkábellel, 2. típusú csatlakozóval és csatlakozótartóval ellátott test

2W220100001
2W22M100001

 2W22M1
 ~220-240V 50Hz 32A
 ~380-415V 2018-05-30

IEC 61439-7 ACSEV
IEC 61851-1

ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co . KG
MADE IN GERMANY

-30°C to 50°C, IP55 IK08

1 2 3
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A készülékház ajtajának részei

4 felfüggesztősáv és vezetőcsapok

A felfüggesztősáv a készülékház ajtajának a hátlapra történő felakasztásához szolgál. Mindkét vezetőcsap a készülékház ajta-
jának pontos függőleges állását biztosítja.

5 LED kijelzők

A készülékház ajtajának ezen területén a többszínű LED kijelző található.

6 Zár

A zár a készülékház ajtajának a hátlap zárócsavara általi lezárásához szolgál.

Az elektronikafedél részei

7 Az M4-es rögzítőcsavar nyílása

A rögzítőcsavarok (M4 x 10) nyílásán keresztül az elektronikafedél a készülékház hátlapjához rögzíthető.

8 Védőburkolat az RCCB-hez (hibaáram-védőkapcsolóhoz)

Ez a védőburkolat hozzáférést biztosít a fali dobozban lévő RCCB-hez.

9 Lencse a többszínű LED kijelzőhöz

A lencsén keresztül látszódik a többszínű LED kijelző.

Előnézet Hátulnézet

4

5

6

Előnézet

7

8

9
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A készülékház hátlapjának részei

0 Zár a készülékház ajatajához 

A készülékház felfüggesztősávja ide 4 akasztható be.

q Tömítőgyűrűk az adatvezetékekhez

Ezen tömítőgyűrűk elzárják a készülékház csatlakozásánál található adatvezetékek nyílásait. Az adatvezetékekre való csatlako-
zás pl. egy Mercedes-Benz Wallbox Advanced-del való kapcsolatnál lehetséges. A csatlakozáshoz tartozó utasításokat olvassa 
el a Mercedes-Benz Wallbox Advanced telepítési útmutatójában, amelyet az alábbi linken talál:  
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Tömítőgyűrű az elektromos vezetékhez

Ez a tömítőgyűrű a készülékház csatlakozásánál található elektromos vezetés nyílását zárja el.

e RCCB (hibaáram-védőkapcsoló)

Az RCCB és a mellette fekvő PE-kapcsok az elektromos vezetés csatlakozását szolgálják.

r A rotációs kódoló nyílása

Ez a nyílás a rotációs kódolóhoz való hozzáférést teszi lehetővé a maximális töltőáram beállításához, valamint a felhasználói és 
teszt-üzemmódok kiválasztásához (lásd: 21. oldal).

t A LED kijelző nyílása

Ez a nyílás a többszínű LED kijelző helyét mutatja.

y Zárócsavar a készülékház ajtajához

A zárócsavar a készülékház lezárását teszi lehetővé. A hozzátartozó háromszögű kulcs a kiszállított csomagban található.

u Foglalatok

A két foglalat a készülékház hátlapjának szerelőpozícióba helyezését szolgálja.

i Kábelcsatorna

Ez a kábelcsatorna a vakolatra illesztést teszi lehetővé.

o Nyílások és csavarok 

Ezen két nyíláson keresztül rögzíthető a fentiekben a foglalatokban u rögzített hátlap a két csavar által szerelőpozícióba.

HátulnézetElőnézet

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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Előkészítés, telepítés és üzembe 
helyezés
A szerelés helyével kapcsolatos általános 
előírások
A Mercedes-Benz Wallbox Home egy elektrotechnikai eszköz, ezért a beltéri és kültéri telepítésére bizonyos előírások vonat-
koznak. A telepítés helyének kiválasztása során a következő szempontokat kell figyelembe vennie:

• Tartsa be a villanyszerelésre, a tűzvédelemre, illetve a környezetvédelemre vonatkozó összes helyi előírást.

• Úgy szerelje fel a fali dobozt, hogy a kezelésére feljogosított összes személy szabadon megközelíthesse azt.

• Ezt a célt szolgálja a fali doboz előtti szabad hely, amelyről a gépjármű töltőcsatlakozója és 
Wallbox rögzített töltőkábele is könnyen elérhető.

• Az ajánlott szerelési magasság szerint a padlózat és a készülékház alsó pereme között  
120–140 cm legyen: Ez az ajánlás a helyi adottságoktól függően felfelé vagy lefelé is eltér-
het. Jól szellőző helyet válasszon a telepítéshez, hogy a fali doboz hűtése a töltési művelet 
közben is biztosított legyen: Mindig ügyeljen a megengedett üzemi hőmérsékletre (lásd 
„Műszaki adatok” 23. oldalon).

• A fali doboz biztonságos üzemeltetése érdekében legalább 50 cm szabad hely legyen a 
készülékház minden oldalánál. 

• Egyenletes talapzattal rendelkező helyet válasszon a szereléshez, ahol megfelelő szilárdságú 
talaj biztosított a fali doboz szereléséhez.

• A Mercedes-Benz Wallbox Home szereléséhez legalább 440 x 330 mm (M x SZ) szerelőfelület 
szükséges. A fali doboz szerelőlemezének teljes felületével fel kell feküdnie a szerelőfelületre. 

• A Mercedes-Benz Wallbox Home alapjában véve magas környezeti hőmérsékleten történő 
üzemeltetésre készült. Mégis minden esetben biztosítani kell, hogy az üzemi hőmérséklet 
külső behatás hatására, mint például közvetlen napsugárzás vagy egyéb körülmény miatt a megengedett maximális határér-
téket ne lépje túl.

• A fali doboz eleget tesz a kültéri felszerelésre vonatkozó előírásoknak. Az időjárási viszontagságok által okozott szennyező-
dések minimálisra csökkentése érdekében a fali dobozt kültéren tetővel ellátott helyre kell felszerelni. 

Az elektromos vezetékekre vonatkozó előírások
A Mercedes-Benz Wallbox Home elektromos szerelésekor a következő előírásokat minden körülmények között tartsa be:

• Az alacsony feszültségű berendezések telepítésére vonatkozó IEC 60364-1 és IEC 60364-5-52 szabvány összes rendelkezé-
se érvényes.

• Az A0009067408-as modell 230 V névleges (Nullfázis, 1. fázis esetén) vagy 400 V (3. fázis) névleges feszültség és 50 Hz 
frekvencia melletti üzemeltetésre készült. Az A0009067508 Wallbox-változatot 230 V (nullfázis és 1. fázis esetén) 50 Hz 
névleges feszültség melletti üzemeltetésre tervezték.

• A telepítés helyén rendelkezésre kell állnia egy HD 60364-7-722:2012 szabványnak megfelelően méretezett hálózati csatla-
kozónak: Ez a csatlakozás kizárólag a fali dobozt láthatja el, semmilyen más elektromos fogyasztót.

• Adott esetben vezessen el egy külön tápvezetéket, amely egyedül a fali dobozt látja el és megfelel a vezetékezésre, valamint 
az épülettechnikára vonatkozó előírásoknak. 

min. 50 cm

120 –  
140 cm
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• A csatlakozó kívánt teljesítményétől függően az üzembe helyezés előtt be kell jelenteni a fali doboz telepítését a helyi 
áramszolgálgatónál, ill. engedélyeztetni kell velük. Ehhez vegye figyelembe áramszolgáltatójának helyi előírásait.

• A vezeték átmérőjét a kívánt csatlakozó teljesítmény és további szempontok (mint a veze-
ték hossza, vezető anyag, a telepítés módja stb.) szerint kell megválasztani. A fali doboz 
csatlakozókapcsait 1.5 mm2-16 mm2vezeték-átmérőre méretezték.

• A tápvezetéket kívánság szerint a vakolatra vagy az alá lehet fektetni: A vezeték vakolatra 
fektetését a készülékház hátlapján lévő kábelcsatorna teszi lehetővé, amelyen keresztül a 
kábel a hátlap csatlakozójához vezethető.

• A fali dobozhoz tartozó vezetéket egy saját MCB-n keresztül mindig ki kell biztosítani 
(vezetéktől és a fali doboz beállításaitól függő névleges áram, legfeljebb 32 A mellett). 
Az MCB kiválasztásakor feltétlenül vegye figyelembe a hatályban lévő vonatkozó nemzeti 
előírásokat.

• Ha a Wallbox fali dobozt üzemen kívül szeretné helyezni, állítsa az épület elektromos háló-
zatának MCB kapcsolóját és a készülék belső RCCB-jét a 0 (Off/Aus) pozícióra.

• Minden esetben győződjön meg arról, hogy az ebben az útmutatóban szereplő, telepítésre vonatkozó előírások érvénye-
sülnek. A szabályzatok megszegése vagy be nem tartása áramütéshez vezethet, amely súlyos vagy akár halálos személyi 
sérülést okozhat. Mindezeken felül az említett szabályzatok megsértése következtében a fali doboz megfelelő használata 
sem biztosított.

FONTOS!
A fali doboz maximális töltőteljesítményének eléréséhez a Wallbox vezetékét 32 A áramerősségre kell méretezni. A maxi-
mális töltőáramot (lásd: „Telepítési és teszt üzemmód” 15. oldalon) 32 A-nak megfelelően kell beállítani. A maximális 
töltőáram az A0009067408 változat esetén 16 A-re, az A0009067508 változatnál 32 A-re van gyárilag beállítva.

FONTOS!

A különböző országokban eltérhetnek a helyi elektromos hálózatra való bekötésre vonatkozó követelmények a fentebb 
szereplő adatoktól. Ebben az esetben a fali dobozt a telepítési országban érvényes módon kell csatlakoztatni. Az or-
szág-specifikus csatlakozási típusok áttekintése a jelen útmutatóban található (28. oldal), illetve a www.yourwallbox.de 
honlapon, az alábbi címen:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mechanikus és elektromos telepítés
Miután meghatározta a fali doboz felszerelési helyét, megkezdheti a mechanikus telepítést. A szereléshez a következő eszkö-
zökre van szüksége:

• Fúrógép vagy akkus csavarozó (a csomag nem tartalmazza)

• Fúrószár Ø 8 mm a mindenkori szerelési alaphoz (a csomag nem tartalmazza)

• Fúrósablonok az ismertetett Wallbox-változatok kézikönyvéhez (a leszállítási csomagban)

• Csavarhúzó torx-kulcsokkal (TX20, TX30) (a leszállítási csomag nem tartalmazza)

• VDE csillagfejű csavarhúzó (javasolt pengeél és -hossz: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm) (a leszállítási csomag nem tartalmazza)

• Vágó kés az elektromos vezeték tömítőgyűrűjének bevágásához (a leszállítási csomag nem tartalmazza)

• Négy forgácscsavar, 6 x 60, a készülékház hátlapjának rögzítéséhez (megtalálható a leszállítási csomagban)

• Amennyiben szükséges: A szerelési alaphoz megfelelő tiplik (a csomag tartalmazza): Nejlon-tiplik, 8 x 40)

• Szükség esetén vízmérték (a csomag nem tartalmazza)
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VESZÉLY!

Mindig tartsa szem előtt az 5 biztonsági szabályt:
1. Feszültségmentesítés
2. Biztosítás visszakapcsolás ellen
3. A feszültségmentes állapot ellenőrzése
4. Földelés és rövidre zárás
5. Szomszédos, feszültség alatt lévő berendezések letakarása vagy elkerítése
A telepítés megkezdése előtt minden esetben kapcsolja ki a háztartásban lévő MCB-t és a beépített RCCB-t. Arról is győ-
ződjön meg, hogy a telepítési munkálatok ideje alatt az MCB és RCCB kapcsolókat ne lehessen visszakapcsolni. Máskülön-
ben áramütés veszélye áll fenn, amely súlyos, vagy akár halálos sérülést is okozhat!

A fali doboz telepítését az alábbiaknak szerint végezze:

1. Győződjön meg arról, hogy a kívánt szerelőpozícióban rendelkezésre áll-e megfelelően méretezett tápvezeték. Ha nincs, 
akkor húzzon vagy fektessen oda tápvezetéket.

2. Állítsa a fúrósablonokat a szerelőfelületen függőleges helyzetbe: Szükség 
esetén használjon vízmértéket. Jelölje be a sablonon a furatok helyét.

3. Fúrja ki a szerelőlyukakat a megjelölt helyeken (Ø 8 mm). Ha szükséges, 
helyezze fel a rögzítőcsavarok csomagban található tiplijeit.

4. A TX30 csavarhúzóval csavarozzon a csomagban található négy közül 2 db 
6 x 60-as forgácscsavart a két felső furatba 4 mm távolságra a faltól.

5. Fektesse a fali dobozt egy munkafelületre, és nyissa ki a készülékház alsó 
részén lévő zárócsavart a csomagban lévő háromszögű kulcs segítségével. 
Ezután húzza felfelé az ajtót, majd emelje le a készülékházról. 
 
Megjegyzés: Védje a készülékházat a karcolásoktól és egyéb külső 
sérülésektől. A készülékház ajtaját borító védőfóliáját csak közvetlenül a 
telepítési munkálatok befejezése után távolítsa el.



12

6. Oldja ki a TX20-as csavarhúzóval a fali doboz felső részén lévő M4-es 
csavart, amely az elektronikafedelet a készülékház hátlapján rögzíti, és 
vegye le az elektronikafedelet. Őrizze meg biztonságos helyen ezeket a 
csavarokat.

7. Vágjon bele a legnagyobb tömítőgyűrű membránjába w: Vezesse át ezen 
a nyíláson a tápvezetéket. 
 
Megjegyzés: A tömítőgyűrű által elzárt két kisebb nyílás q egy külső 
töltésvezérlésre, mint pl. a Mercedes-Benz Wallbox Advanced-re törté-
nő csatlakoztatáshoz szükséges. A csatlakozáshoz tartozó utasításokat 
olvassa el a Mercedes-Benz Wallbox Advanced telepítési útmutatójában, 
amelyet az alábbi linken talál: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Akassza fel a fali doboz készülékházának hátlapját a szerelési pozíciónak 
megfelelően. A készülékház hátlapjának hátsó felén két csavarfoglalat 
található u a 4. lépésben felszerelt csavarok részére. A Mercedes-Benz 
Wallbox Home így előzetes rögzítésre került a szerelőpozíciónak megfele-
lően.

9. Rögzítse a készülékház hátlapját olyan módon, hogy a csomagban maradt 
két forgácscsavart a hátlap alsó részén lévő két nyíláson o keresztül  
a TX30-as csavarhúzóval a 3. lépésben használt tiplikre rácsavarozza.  
A Mercedes-Benz Wallbox Home fali dobozt így a szerelőfelülethez  
rögzítettük. 

10. Hajlékony vezetőkből álló tápvezetékeknél győződjön meg arról, hogy a 
szigetelt erek (javasolt távolság: 12 mm) el vannak-e látva érvéghüvely-
lyel. Oldja ki az RCCB csatlakozókapcsait, vezesse be az ereket az adott 
kapocsba és húzza meg a tápvezetéket 2,5 – 3 Nm forgatónyomatékkal. A 
kiosztást a következő ábra és táblázat mutatja. 
Az L1 kapocs húzásakor minden esetben ügyeljen a már gyárilag csatla-
koztatott vezeték megfelelő helyzetére! 
Mozgassa a PE-kapocs rúgós szerkezetét, és rögzítse ide a tápvezetés 
védővezetékét.
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Az A0009067408 3-fázisú változatnál a tápvezetéket a következő kiosztással kell csatlakoztatni:

Megnevezés Kábelér színe Csatlakozás jelölése

Áramvezető vezeték, 1. fázis Barna 5 (L1)

Áramvezető vezeték, 2. fázis Fekete 3 (L2)

Áramvezető vezeték, 3. fázis Szürke 1 (L3)

Nullvezeték Kék N

Védővezeték Zöld-sárga PE

Az A0009067508 1-fázisú változatnál a tápvezetéket a következő kiosztással kell csatlakoztatni:

Megnevezés Kábelér színe Csatlakozás jelölése

Áramvezető vezeték Barna 5 (L1)

Nullvezeték Kék N

Védővezeték Zöld-sárga PE

VESZÉLY!

Felhívjuk figyelmét, hogy a fali doboz elektronikája tönkremegy, ha 250 V-nál nagyobb feszültséget kapcsolnak az L1 áram-
vezeték és a nullvezeték közé.

FONTOS!

A 3-fázisú A0009067408 változatokat tetszés szerint egy fázissal is lehet csatlakoztatni a 2 (L1) kapocsra és így üzemeltet-
ni: Ebben az esetben viszont a fali doboz teljesítménye a megadott névleges teljesítmény alatt marad.
A betáp hálózat asszimetrikus terhelése esetén ügyeljen az érvényben lévő helyi műszaki csatlakoztatási feltételek betartá-
sára. A Mercedes-Benz Wallbox Home egy szimmetriakontroll-funkcióval is rendelkezik, amely a rotációs kódolón keresztül 
aktiválható. További információkat az alábbi fejezetben talál „Telepítési és teszt üzemmód” 15. oldalon.

FONTOS!

A különböző országokban eltérhetnek a helyi elektromos hálózatra való bekötésre vonatkozó követelmények a jelen útmu-
tatóban szereplő adatoktól. Ebben az esetben a fali dobozt a telepítési országban érvényes módon kell csatlakoztatni.  
Az ország-specifikus csatlakozási típusok áttekintését lásd jelen útmutatóban (28. oldal), illetve a www.yourwallbox.de 
honlapon, az alábbi címen: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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FONTOS!

A Mercedes-Benz Wallbox Home gyárilag egy legfeljebb 16 A (A0009067408 változat), illetve 32 A (A0009067508 válto-
zat) erősségű töltőáramhoz van beállítva. Ha a háztartás elektromos hálózatán, illetve tápegységén keresztül rendelkezésre 
álló töltőáram az előzetes beállításoktól eltér, akkor a fali doboz töltőáram-beállításait ennek megfelelően kell módosítani 
az elektronikafedél újbóli felszerelése és a fali doboz üzembe helyezése előtt. Ezt a folyamatot a „Telepítési és teszt üzem-
mód” 15. oldalon fejezet ismerteti.
Ügyeljen arra, hogy a termékcímkén megadott és a Firmware programban konfigurált névleges áramot semmiképpen se 
lépje túl.

11. Helyezze vissza az elektronika fedelét a készülékházra és csavarozza be 
azt a megfelelő M4 x 10-es csavarral.

12. Akassza be a készülékház ajtaját a hátlap felső részére, és zárja le azt a 
csomagban található háromszögű kulccsal. 
 
Megjegyzés: Mielőtt a készülék ajtaját ismét felszereli, helyezze üzembe 
a Mercedes-Benz Wallbox Home fali dobozt – ehhez olvassa el a követ-
kező fejezetet.

Elektromos üzembe helyezés
A mechanikus és elektromos telepítés és csatlakoztatás után ellenőrizze a Mercedes-Benz Wallbox Home helyes működését 
üzemeltetés közben vagy az ennek során esetlegesen fellépő hibákat.

A Mercedes-Benz Wallbox Home üzembe helyezésénél a következőképpen járjon el:

1. Kapcsolja be a háztartás elektromos hálózatára kapcsolt MCB kapcsolót.
2. Nyissa ki az elektronikafedél csappantyúját 8 , és kapcsolja be az RCCB-t (létrejön a fali doboz és az elektromos hálózat 

közötti kapcsolat).
Amikor a fali doboz ismét kapcsolódik az elektromos hálózatra, akkor megkezdi az inicializálási folyamatot: Ekkor a belső 
elektronika ellenőrzése folyik, hogy annak megfelelő működése biztosítva legyen. 

Ezt a folyamatot a Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz előlapján lévő LED kijelző az alábbiak szerint mutatja. 

LED jelzőfények Leírás

A LED kijelző egyszer fehéren jelez...

...majd ezt követően kéken villog.

A jármű ekkor csatlakoztatható a töltés megkezdéséhez. Egy töltési művelet indítása, illetve befejezése a mellékelt rövid leírás-
ban, valamint a Mercedes-Benz Wallbox Home részletes használati útmutatójában található. A részletes használati útmutató 
letölthető a www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/ weboldalon. Emellett feltétlenül tartsa be a fali 
doboz által feltöltendő gépjármű használati utasításait.

Miután a Mercedes-Benz Wallbox Home készüléket rendeltetésnek megfelelően üzembe helyezte, helyezze fel és zárja le a 
készülékház ajtaját: Ezen lépés leírása a fentebbi 12. fejezetben található.
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FONTOS!
Az elektromos üzembe helyezést követően ellenőrizze a fali doboz tápvezetékének maximális áramerősségére vonatkozó 
beállításokat, szükség esetén állítsa ezt be a fali doboz rotációs kódolóján keresztül. A fali doboz működésének ellenőr-
zése érdekében vizsgálja felül a teszt-üzemmódba helyezett fali doboz védőkapcsolójának helyes működését. A tesztelési 
üzemmódot az alábbi fejezet ismerteti.

Telepítési és teszt üzemmód
Ha az üzemmódba helyezés vagy később használatba vétel során nem áll gépjármű rendelkezésre, akkor a Mercedes-Benz 
Wallbox Home működését (védőkapcsoló, CP és hibaáram-védőkapcsoló-kioldás) tesztüzemmódban is ellenőrizheti. Ehhez a 
Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz maximális töltőáramra vonatkozó gyári beállítását telepítési üzemmódban, a készülék 
saját rotációs kódolóján keresztül tudja átállítani, amennyiben az épület elektromos hálózatának töltőárama ezen gyári beállí-
tástól eltér. A termékcímkén feltüntetett névleges áramot azonban semmi esetre sem szabad túllépni.

A bal oldalon lévő nyíláson keresztül érhető el a Mercedes-Benz 
Wallbox Home elektronikamoduljának rotációs kódolója, amely a 
0 pozíción áll.

A teszt- és telepítési üzemmódhoz a VDE csillagfejű csavarhúzó-
val (0,5 x 2,5 mm) át tudja állítani a rotációs kódolót, amelynek 
beállítása a fedélen lévő nyílásnál látszódik. Az ezen értékekhez 
tartozó magyarázatot az alábbi fejezetben találja: „A rotációs 
kódoló beállításai” / 17. oldalon.

A rotációs kódolón keresztüli beállítások elvégzéséhez szerelje le 
a fali doboz készülékházának ajtaját, és az adott munkafolyamat-
tól függően távolítsa el vagy szerelje fel újra az elektronikafedelet 
(lásd: 5. és 6. lépés a 11. oldal. oldalon, a „Mechanikus és 
elektromos telepítés” fejezetben). 

VESZÉLY!

Az elektronikafedél eltávolítása után veszélyes elektromos feszültség lehet a fali dobozban, illetve az alkatrészeken, ame-
lyet megérinthet. MINDEN ESETBEN először kapcsolja le az épület hálózatának MCB-jét és a fali doboz belső RCCB-jét, 
mielőtt folytatja a telepítő és teszt üzemmódot.
Mindig tartsa szem előtt az 5 biztonsági szabályt:
1. Feszültségmentesítés
2. Biztosítás visszakapcsolás ellen
3. A feszültségmentes állapot ellenőrzése
4. Földelés és rövidre zárás
5. Szomszédos, feszültség alatt lévő berendezések letakarása vagy elkerítése
Máskülönben áramütés veszélye áll fenn, amely súlyos, vagy akár halálos sérülést is okozhat!

Teszt üzemmód

A Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz működésének teszt üzemmódban történő ellenőrzését a következőképpen végezze: 

Munkalépés A LED kijelző állása

1. Kapcsolja le a fali doboz áramellátását a készülék elé kapcsolt MCB és RCCB megsza-
kítókkal.

2. Távolítsa el a belső elektronikafedelet. Állítsa a rotációs kódolót az E pozícióra (lásd: 
táblázat a(z) 17. oldal. oldalon).

3. Szerelje fel a belső elektronikafedelet. Kapcsolja le a fali doboz áramellátását a készü-
lék elé kapcsolt MCB és RCCB megszakítókkal. 
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Munkalépés A LED kijelző állása

4. Elindul a fali doboz teszt üzemmódban. Teszt üzemmódban az áramerősség 6 A-re van 
korlátozva. 

5. Ezután a fali dobozban egy önellenőrzési program fut le.

• Ha az önellenőrzés során hiba merül fel, akkor a LED kijelző az F2-es hibát jelzi: 
Ehhez olvassa el a(z) 19. oldal. oldalon lévő leírást.

• Ha az önellenőrzés során a készülék semmilyen hibát nem észlel, akkor folytassa a 
6. lépéssel.

VESZÉLY!

Teszt üzemmódban olyan veszélyes elektromos feszültségek keletkeznek a fali doboz töltő csatlakozásain, amelyek súlyos 
és életveszélyes sérülést okozhatnak. Semmi esetre se érintse meg ezeket a csatlakozásokat, és különös gondossággal 
járjon el a további műveleteknél. Máskülönben áramütés veszélye áll fenn, amely súlyos, vagy akár halálos sérülést is 
okozhat!

Munkalépés A LED kijelző állása

6. A teszt üzemmód során egy 120 másodpercen át tartó mérést végezhet a csatlakozó 
feszültségére vonatkozóan (lásd: a(z) „A tip2 csatlakozások kiosztása” 25. oldalon. 
oldalon). A jelzések mérésének elvégzése CP-kapcsolat mellett lehetséges (frekvencia és 
ciklusidő, PE-mérés). 120 másodperc eltelte után a készülék letiltja a töltőfunkciót, és a 
beépített RCCB kioldódik. 

 

7. A teszt üzemmód befejezéséhez kapcsolja ki a fali doboz áramellátását a készülék elé 
kapcsolt MCB-n keresztül és állítsa az RCCB kapcsolót a 0 pozícióra. 

8. Távolítsa el a belső elektronikafedelet. Állítsa a rotációs kódolót a "0" vagy "F" (a szo-
kásos töltéshez megadott gyári beállításoknak megfelelően), vagy más pozícióra, ha a 
fali dobozt a gyári beállítástól eltérő töltőáramhoz szeretné használni (lasd: a következő 
oldalon lévő táblázatot).

9. Szerelje fel a belső elektronikafedelet. Állítsa az RCCB kapcsolót az I pozícióra. Szerelje 
fel és zárja le a készülékház ajtaját. 

10. Kapcsolja be a fali doboz áramellátását az épület elektromos hálózata elé kapcsolt 
MCB-n keresztül. 

11. A fali doboz az inicalizálás alatt betölti a rotációs kódoló beállítását, és ezután az ezen 
beállított töltőárammal végzi a töltést.

Telepítési üzemmód

A Mercedes-Benz Wallbox Home maximális töltőáramának beállításakor az alábbiak szerint járjon el:

Munkalépés A LED kijelző állása

1. Kapcsolja le a fali doboz áramellátását a készülék elé kapcsolt MCB és RCCB megszakí-
tókkal. 

2. Távolítsa el a belső elektronikafedelet. Válassza ki a kívánt áramerősséget a rotációs 
kódolót a megfelelő pozícióba állítva (lásd: a következő oldalon lévő táblázatot)

3. Szerelje fel a belső elektronikafedelet. Állítsa az RCCB kapcsolót az I pozícióra. Szerelje 
fel és zárja le a készülékház ajtaját.

4. Kapcsolja be a fali doboz áramellátását az épület elektromos hálózata elé kapcsolt 
MCB-n keresztül. 

120 másodperc
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Munkalépés A LED kijelző állása

5. A fali doboz az inicalizálás alatt betölti a rotációs kódoló beállítását, és ezután az ezen 
beállított töltőárammal végzi a töltést.

A rotációs kódoló beállításai

A rotációs kódolóval a következő beállítások végezhetők el:

Pozíció Működés leírás Magyarázat
0 Normál üzemmód Alapbeállítások

1

A maximális töltőáram beállítása

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A aszimmetrikus terhelésmérővel 16 A

7 30 A

8 30 A aszimmetrikus terhelésmérővel 16 A

9 30 A aszimmetrikus terhelésmérővel 20 A

A 32 A

B 32 A aszimmetrikus terhelésmérővel 16 A

C 32 A aszimmetrikus terhelésmérővel 20 A

D nincs funkció -

E Teszt üzemmód
A jármű nélküli működés ellenőrzéséhez mérhető a töltőcsatlakozások hálózati feszültsége (védőkapcsoló 
bekapcsolva), illetve a kommunikáció (CP).

F Normál üzemmód Alapbeállítások
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Hibakeresés és megoldások
Ha a Mercedes-Benz Wallbox Home működésében valamilyen üzemzavar lép fel, azt a készülékház alján lévő többszínű LED 
kijelző mutatja. Jelzése szerint a LED kijelző...

...különböző színekben villog

...különböző színekben pislog és villog

Az alábbi részben ismertetjük, hogyan ismerheti fel az üzemzavarokat és az egyes meghibásodásokat, és milyen intézkedése-
ket kell tennie a probléma elhárításához.

Üzemzavarok és megoldások
A biztonságos működés érdekében a Mercedes-Benz Wallbox Home fali dobozt az elektromos hálózat MCB kapcsolóján és a 
beépített RCCB kapcsolón keresztül kell kibiztosítani. Ahhoz, hogy hiba esetén a megfelelő intézkedéseket meghozhassa és 
újból üzembe állíthassa a készüléket, először is minden kétséget kizáróan meg kell állapítani, hogy milyen jellegű hibával van 
dolgunk. A következő hibák fordulhatnak elő:

Üzemzavar Lehetséges ok Megoldási javaslat

A LED kijelzőnek nincsen 

funkciója.

A fali doboz nem kap tápfe-

szültséget.

Az áramellátás megszakad: Ellenőrizze a készülék elé kapcsolt MCB és RCCB kapcsolókat, és szükség 

esetén kapcsolja ezeket vissza. Ha a hiba ismételten vagy tartósan fennáll, akkor vegye fel a kapcsola-

tot a Mercedes-Benz helyi szakszervizével.

A Wallbox készüléket nem 

a telepítési országban érvé-

nyes bekötési módszerrel 

csatlakoztatták.

Ellenőrizze a fali doboz bekötésének módját az egyes országokban érvényes bekötési módokat ismertető 

táblázat segítségével, amelyet megtalál a jelen útmutatóban (28. oldal), illetve a www.yourwallbox.de 

honlapon, az alábbi címen:  

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Szükség esetén módosítsa a bekötési módot a táblázatban szereplő adatok szerint.

Belső hiba lépett fel fali 

dobozban.
Ki kell cserélni a fali dobozt. Ebben az esetben forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

A rendszer nem ismeri fel az 

elektromos járművet.

Nincs megfelelően csatlakoz-

tatva a töltőkábel a járművön.

Távolítsa el a járműben lévő töltőcsatlakozót, majd helyezze azt újra be: Ha a hiba továbbra is fennáll, 

ellenőrizze, hogy van-e a töltőkábelen sérülés, és forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

A LED kijelző hibát jelez.
A Mercedes-Benz Wallbox 

Home hibát észlel.

A hibajelzésekkel kapcsolatos további információk a következő fejezetben találhatók. Indítsa el újra a 

töltési műveletet: Ha a hiba ismételten előfordul vagy tartósan fellép, kapcsolja ki a fali dobozt (lásd 

„A termék leállítása és ismételt használatba vétele” 22. oldalon), és kapcsolja le az MCB kapcsolót. 

Forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

FONTOS!
Ha hiba lép fel a fali doboz elektromos tápvezetékében, akkor kapcsolja ki a fali dobozt (lásd „A termék leállítása és ismé-
telt használatba vétele” 22. oldalon), és kapcsolja le az MCB kapcsolót. Forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizé-
hez vagy a telepítést végző szakemberhez.

Hibaállapotok és megoldások
Az adott hibaállapot a LED megfelelő mintázatú, állandóan ismétlődő villogásából ismerhető fel. A vizuális megjelenítés és a 
hibák közötti kapcsolatot a következő felsorolás tartalmazza:

Hibajelzés Leírás

F1 hiba: A fali doboz hibaáram-védőkapcsolója nem nyit ki.A LED kijelző egyszer pirosan, majd négyszer 
zölden villog.
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Megoldás: A fali doboz a benne lévő RCCB kapcsolót 20 másodperccel a hiba észlelése után kikapcsolja. Kapcsolja be újra az 
áramellátást a fali doboz RCCB kapcsolóján keresztül (lásd: „A belső RCCB kapcsoló ellenőrzése” 21. oldalon). 

Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor belső meghibásodás merül fel, és a fali dobozt ki kell cserélni. Kapcsolja ki a fali dobozt 
(lásd „A termék leállítása és ismételt használatba vétele” 22. oldalon) és vegye fel a kapcsolatot a Mercedes-Benz helyi 
szakszervizével.

Hibajelzés Leírás

F2 hiba: A fali doboz belső hibát észlelt.A LED kijelző egyszer pirosan, háromszor zölden, 
majd egyszer kéken villog.

Megoldás: Szakítsa meg az áramellátást, majd állítsa azt újra vissza. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor belső meghibásodás 
merül fel, és a fali dobozt ki kell cserélni. Kapcsolja ki a fali dobozt (lásd „A termék leállítása és ismételt használatba vétele” 
22. oldalon) és vegye fel a kapcsolatot a Mercedes-Benz helyi szakszervizével.

Hibajelzés Leírás

F3 hiba: A belső DC-hibaáram modul egyen-hibaáramot jelzett.
A LED kijelző egyszer pirosan, majd kétszer-két-
szer zölden és kéken felváltva villog.

Megoldás: Ha a hiba először jelentkezik, akkor 30 másodpercre megszakad a töltési folyamat, majd automatikusan újra indul. 
Ha a hiba azonnal ismételten jelentkezik, akkor véglegesen megszakad a töltési folyamat: Ismételt töltési folyamat csak a 
járműnek a fali dobozról történő leválasztása után lehetséges. 

Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor a jármű töltőrendszerében elektromos hiba léphetett fel, más esetben a fali dobozt felül-
vizsgálata szükséges. Szakítsa meg a jármű töltését, és azonnal vegye fel a kapcsolatot a Mercedes-Benz helyi szervizével. 
Ehhez vegye figyelembe a jármű kezelési útmutatójában foglaltakat.

Hibajelzés Leírás

F4 hiba: A fali doboz belső hibát észlelt.A LED kijelző egyszer pirosan, egyszer zölden, 
majd háromszor kéken villog.

Megoldás: Szakítsa meg az áramellátást, majd állítsa azt újra vissza. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor belső meghibásodás 
merül fel, és a fali dobozt ki kell cserélni. Kapcsolja ki a fali dobozt (lásd „A termék leállítása és ismételt használatba vétele” 
22. oldalon) és vegye fel a kapcsolatot a Mercedes-Benz helyi szakszervizével.

Hibajelzés Leírás

F7 hiba: A jármű töltés közben szellőztetést igényel.
A LED kijelző egyszer pirosan, majd kétszer 
kéken villog.

Megoldás: A fali doboz 60 mp elteltével automatikusan újraindítja a töltési folyamatot. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor 
lépjen kapcsolatba a Mercedes-Benz helyi szakszervizével. A Mercedes-Benz Wallbox Home nem használható olyan járművek 
feltöltéséhez, amelyeket töltés közben szellőztetést igényelnek. 
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Hibajelzés Leírás

F8 hiba: Rövidzárlat lépett fel a CP pilotjel érintkező és a PE-védőveze-
ték között vagy meghibásodott a jármű kommunikációs interfésze.A LED kijelző egyszer pirosan, majd kétszer 

zölden villog.

Megoldás: A fali doboz 60 mp elteltével automatikusan újraindítja a töltési folyamatot. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőriz-
ze a töltőkábel esetleges külső sérüléseit. Ha nem látható sérülés a kábelen, akkor ellenőrizze a járművet, illetve a fali dobozt: 
Ennek érdekében forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

Hibajelzés Leírás

F9 hiba: Az áramfelügyelő modul megállapította, hogy a töltőáram túl-
lépte a beállított maximális áramerősséget.A LED kijelző egyszer pirosan, háromszor zöl-

den, majd egyszer sárgán villog.

Megoldás: A fali doboz 60 mp elteltével automatikusan újraindítja a töltési folyamatot. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor 
ellenőrizze a járművet, illetve a fali dobozt: Forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

Hibajelzés Leírás

F10 hiba: A hőmérséklet-felügyelet a készülékház belsejében 80 °C 
feletti hőmérsékletet észlelt.A LED kijelző egyszer pirosan, kétszer zölden, 

majd kétszer sárgán villog.

Megoldás: A hőmérséklet-felügyelet megszakítja a töltési folyamatot.

• A töltési folyamat 10 perc múlva újra indul, ha a hőmérséklet a készülékházban 70 °C alá esik.

• A töltési folyamat azonnal újra indul, ha a hőmérséklet a készülékházban 60 °C alá esik. 

Ha a hiba ismételten vagy folyamatosan fennáll, akkor gondoskodjon a fali doboz hatékonyabb hűtéséről és/vagy árnyékba 
helyezéséről a annak telepítési helyén. Ha a hiba továbbra is fellép, ellenőrizze a fali dobozt, és szükség esetén cserélje ki: 
Forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

Hibajelzés Leírás

F11 hiba: A fali doboz hibaáram-védőkapcsolója nem záródik.
A LED kijelző egyszer pirosan, egyszer zölden, 
majd háromszor sárgán villog.

Megoldás: A fali doboz 60 mp elteltével automatikusan újraindítja a töltési folyamatot. Ha a hiba másodszorra is fellép, akkor 
a töltési folyamat 10 perc után újraindul. Ha a hiba ezután továbbra is fellép, akkor belső meghibásodás állhat fenn, és a fali 
dobozt ki kell cserélni: Kapcsolja ki a fali dobozt (lásd: „A termék leállítása és ismételt használatba vétele” 22. oldalon), és 
kapcsolja le az MCB kapcsolót. Forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

Hibajelzés Leírás

F15 hiba: Az áramfelügyelet a beállított maximális aszimmetrikus terhe-
lés túllépését észlelte, és csökkenti a maximális töltőáramot.A LED kijelző zölden pislog, majd egyszer kéken 

világít.
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Megoldás: Folytathatja a töltési folyamatot, de csökken a töltési teljesítmény. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor a jármű 
töltőrendszerében hiba léphetett fel, vagy a maximális aszimmetrikus terhelés beállításának ellenőrzése szükséges. Szükség 
esetén forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez. Vegye figyelembe a jármű kezelési útmutatójában foglaltakat is.

Hibajelzés Leírás

F16 hiba: Zavar lépett fel a beépített áramfelügyelet adatátvitelében.  
A maximális töltőáram az üzemzavar ideje alatt 10 A-re korlátozódik.A LED kijelző zölden pislog, majd egyszer piro-

san világít.

Megoldás: Folytathatja a töltési folyamatot, de csökken a töltési teljesítmény. Ha a hiba ismételten vagy tartósan fellép, akkor 
belső meghibásodás állhat fenn, és a fali dobozt ki kell cserélni: Kapcsolja ki a fali dobozt (lásd: „A termék leállítása és ismé-
telt használatba vétele” 22. oldalon), és kapcsolja le az MCB kapcsolót. Forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

Hibajelzés Leírás

F17 hiba: A hőmérséklet-felügyelet a készülékház belsejében 60 °C 
feletti hőmérsékletet észlelt. A maximális töltőáram korlátozás 6 A.A LED kijelző zölden pislog, majd egyszer piro-

san világít.

Megoldás: Folytathatja a töltési folyamatot, de csökken a töltési teljesítmény. Ha a hiba ismételten vagy folyamatosan fennáll, 
akkor gondoskodjon a fali doboz hatékonyabb hűtéséről és/vagy árnyékba helyezéséről a annak telepítési helyén. Ha a hiba 
továbbra is fellép, ellenőrizze a fali dobozt, és szükség esetén cserélje ki: Forduljon a Mercedes-Benz helyi szakszervizéhez.

VIGYÁZAT!

Ha a fali doboz a jármű üzemelése alatt továbbra is, ill. folyamatosan hibajelet ad, akkor kapcsolja ki a fali dobozt (lásd 
„A termék leállítása és ismételt használatba vétele” 22. oldalon) és vegye fel a kapcsolatot a Mercedes-Benz helyi szak-
szervizével. Javításra lehet szükség, hogy ismét tölteni lehessen.

A belső RCCB kapcsoló ellenőrzése
A fali doboz állandó biztonságos működése érdekében ellenőrizze félévente manuálisan a fali doboz beépített RCCB kapcsoló-
jának megfelelő működését. Az RCCB kapcsolón található egy gomb, amely megnyomásával a teszt funkció aktiválható.

FONTOS!

A belső DC-hibaáram-felismerés minden töltési művelet előtt automatikus önellenérzést hajt végre, ezért nincs szükség 
manuális ellenőrzésre. Hiba esetén a LED kijelző a hibának megfelelő fénykóddal jelez (lásd: a(z) 18. oldal. oldaltól).

Az RCCB kapcsoló ellenőrzésénél a következőképpen járjon el:

1. Távolítsa el az üzemkész fali doboz készülékházának ajtaját a mellékelt háromszögű kulccsal.
2. Nyissa fel az elektronikafedél védőburkolatát a belső védőkapcsolókhoz való hozzáféréshez.
3. Fordítsa el a gombot a T jelzéshez vagy a Test felirathoz.
4. Állítsa be a gombot: Az RCCB kapcsolónak ki kell oldódnia, és a szelephimbának középhelyzetbe kell kerülnie (az elektro-

mos csatlakozás megszakadt).
5. Kapcsolja az RCCB kapcsolót teljesen ki (0 pozíció), majd rögtön kapcsolja be újra a szelephimba felfelé, az I pozícióra 

történő elfordításával.
6. Zárja le a védőburkolatot, helyezze fel a készülékház ajtaját, és zárja le azt a háromszögű kulccsal.

VESZÉLY!

Semmi esetre se használja a fali dobozt, ha az RCCB kapcsoló a teszt funkció alatt nem oldódik ki (a szelephimba közép-
helyzetben). Kapcsolja ki a fali dobozt, és kérjük, forduljon a Mercedes-Benz helyi szervizéhez.
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A termék leállítása és ismételt használatba 
vétele
Szükség esetén üzemen kívül helyezheti a Mercedes-Benz Wallbox készüléket. Az üzemen kívül helyezés menete a következő:

1. Kapcsolja ki az előrekapcsolt MCB kapcsolót (az elektromos hálózattal való kapcsolat megszakad).
2. Távolítsa el a fali doboz készülékházának ajtaját, nyissa ki az elektronikafedél csappantyúját, és fordítsa az RCCB kapcsoló 

szelephimbáját 0 (Kikapcsol) pozícióra. 
3. Mindig tartsa szem előtt az 5 biztonsági szabályt!
Ekkor a Mercedes-Benz Wallbox fali dobozzal nem lehet töltetni, és szükség esetén egy arra megfelelően képzett szakember 
(villanyszerelő) leszerelheti. Ha nem szeretné a fali dobozt leszerelni, akkor akassza be a készülékház ajtaját ismét a hátlap 
felső szélébe, majd zárja le azt a mellékelt háromszögű kulccsal.

Ha a fali dobozt egy későbbi időpontban újra üzembe kívánja helyezni, akkor tegye a következőket:

1. Távolítsa el a fali doboz készülékházának ajtaját, nyissa ki az elektronikafedél csappantyúját, majd állítsa az RCCB kapcso-
ló szelephimbáját az I pozícióra.

2. Zárja le a csappantyút. Akassza be a készülékház ajtaját ismét a hátlap felső szélébe, és zárja le azt a mellékelt három-
szögű kulccsal.

3. Kapcsolja be az előrekapcsolt MCB kapcsolót is.
Amikor a Mercedes-Benz Wallbox ismét kapcsolódik az elektromos hálózatra, akkor megkezdi az inicializálási folyamatot:  
Ahogyan azt az „Elektromos üzembe helyezés” 14. oldalon fejezetben leírtuk, a jármű ezután csatlakoztatható a töltéshez.

A Wallbox visszaküldése
Ha a Wallbox készülék folyamatosan hibaüzeneteket jelenít meg a telepítés során vagy az azt követő üzemeltetés közben, 
illetve ha nem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot a Mercedes-Benz helyi szakszervizével. Ha a hibát továbbra 
sem lehet megoldani, cserélje ki a fali dobozt. Ehhez állítsa le a Wallbox készüléket, szereltesse le egy villanyszerelővel, és 
küldje el javításra a Mercedes-Benz szakszervizén keresztül.

Egyúttal ki kell tölteni a „Visszaküldési ellenőrzőlista” c. dokumentumot is, és csatolni kell a visszaküldött Wallbox készülék-
hez. Fontos, hogy pontosan és hiánytalanul megadjanak minden adatot a dokumentumban, illetve hogy szerepeljen rajta az 
ügyfél és a telepítő aláírása. Ellenkező esetben a fali doboz cseréje nem lehetséges.

A „Visszaküldési ellenőrzőlista” dokumentum megtalálható a www.yourwallbox.de honlapon, az alábbi linken:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Függelék
Műszaki adatok
Változat A0009067408 A0009067508

Előírások IEC 61851-1 / 61439-7

Hálózati csatlakozás tápvezeték max. 5 x 16 mm² tápvezeték max. 3 x 16 mm²

Névleges feszültség 230 / 400 V 230 V

Névleges áram 32 A, 1-fázisú vagy 3-fázisú 32 A, 1-fázisú

Névleges frekvencia 50 Hz

Töltési teljesítmény, max. 22 kW 7.2 kW

Töltőcsatlakozó Rögzített töltőkábel az IEC 62196-2 2-es típusú szabvány szerint, kb. 6 m hosszú

Áramvédő eszközök RCCB, A típus, 30 mA és elektromos DC-hibaáram-felismerés DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Vezérlés / paraméterezés
belső RS485-interfész (felület külső töltésvezérléshez, nem hozzáférhető a felhasználó/az üzembe helyezést 

végző személy számára)

Előtétbiztosíték MCB, C típus, névleges áram a fali doboz tápvezetékétől és beállításától függően, de legfeljebb 32 A

A maximális töltőáram beállításai 16 A 32 A

Földelő rendszer TN-S

Környezeti hőmérséklet a működés ideje alatt -30 … 50 °C

Tárolási hőmérséklet -30 … 85 °C

Páratartalom, relatív 5 … 95% (lecsapódás nélkül)

Védelmi osztály I

Túlfeszültség kategória III

Szennyezettségi fok 3

Névleges szigetelési feszültség (Ui) 4 kV

Névleges túlfeszültség (Uimp) 4 kV

Névleges dinamikus áram (Ipk) 6 kA

Névleges rövid idejű határáram (Icw) 5 kA

Feltételes névleges zárlati áram (Icc) 6/10 kA (C-típusú kioldó)

Névleges terhelési tényező (RDF) 1.0

A készülékház védettségi fokozata IP 55

Ütésállóság IK08

Méret (készülékház) 438 x 328 x 170 mm (M x Sz x H)

Maximális beépíthetőségi magasság a tengerszinttől 
mérve

≤ 2.000 m tszfm. (NN / Null-Nivou)

Egységsúly (netto) kb. 8.5 kg

Egységsúly (brutto) kb. 10 kg
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Méretrajzok és befoglaló méretek
A Mercedes-Benz Wallbox fali doboz teljesen összeszerelt és letesztelt állapotban kerül kiszállításra. A készülékház méretei és 
a felszereléshez szükséges csavarfoglalatok közötti távolság a következő méretrajzokon láthatók.

Fali doboz beépített töltőkábellel

Elő- és oldalnézet (minden adat mm-ben)

Hátulnézet (készülékház-hátlap, minden adat mm-ben szerepel)

 328 

 4
38

 

 170 

 328  170 

 4
38

 

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe

Ladevorgang freigegeben
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22
7,

7

 328 

 4
38

 

 170 
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A tip2 csatlakozások kiosztása

Irányelvek és szabványok
A Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz az alábbi szabványoknak és biztonsági kategóriáknak felel meg:

Általános jogszabályok és irányelvek

Irányelv Magyarázat

2014/35/EU Kisfeszültségű irányelv

2014/30/EU EMC-irányelv

2011/65/EU RoHS 2 irányelv

2012/19/EU WEEE-irányelv

ElektroG Elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény

Berendezés-biztonsági szabványok

Szabvány Magyarázat

IEC 61851-1: 2017. 3.0 Konduktív töltőrendszerek elektromos meghajtású járművekhez – 1. rész: Általános követelmények

IEC/TS 61439-7:2014 7. rész: Kapcsolókészülék-kombinációk bizonyos alkalmazásokhoz, mint például kikötők, kempingek, piacterek, 
elektromos járművek töltőállomásai esetében

HD 61000-6-2:2016 Elektromágneses összeférhetőség (EMV) – 6-2. rész: Általános szabványok – ipari zavartűrés

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Elektromágneses összeférhetőség (EMV) – 6-3. rész: Általános szabványok – zavarkibocsátás a háztartásban, 
üzleti, ipari területen vagy kisüzemben

IEC 61000-6-7:2014 Elektromágneses összeférhetőség (EMV) – 6-7. rész: Általános szabványok – zavartűrési követelmények ké-
szülékek, berendezések számára, amelyek ipari telephelyek biztonsági rendszereinek funkcióihoz szükségesek 
(funkcionális biztonság)

IEC 61851-21-2: 2018. Ed. 1.0 Konduktív töltőrendszerek elektromos meghajtású járművekhez – 21-2. rész: EMV-követelmények elektromos 
járművek külső töltőrendszerével szemben

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Védelmi osztályok és kategóriák

Védelmi osztály / kategória Magyarázat

A készülék az 1. védelmi osztálynak felel meg.

IP 55
A készülék védettségi fokozata: érintés elleni teljeskörű védelem, bármely irányból érkező káros mennyiségű 
por és kevés fröccsenő víz elleni védelem (DIN EN 60529: 2014-09)

CE-jelölés és megfelelőségi nyilatkozat
A Mercedes-Benz Wallbox Home fali doboz el van látva a CE jelöléssel. A vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat 
letölthető elektronikus formában a következő címről:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Szószedet és definíciók
Az alábbiakban ismertetjük az útmutatóban szereplő fontos rövidítések és fogalmak jelentését.

Rövidítések Magyarázat Jelentés

DC Direct Current Egyenáram 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Egyen-hibaáram figyelő és jelző készülék 

LED Light Emitting Diode Világító dióda

MCB (vezeték- 
védőkapcsoló)

Miniature Circuit Breaker Vezetékvédő-kapcsoló

NHN Normálmagasságnull Tengerszint feletti magassághoz tartozó terület (kiegészítve NN/Normalnull)

RCCB (FI-relé) Residual Current Circuit Breaker Hibaáram védőkapcsoló (FI-relé)

Védjegyek
A kézikönyvben említett, és esetleg harmadik fél által védett márkák és védjegyek a szerzői jog tulajdonosának vonatkozó 
védjegy-jogi és tulajdonjogi rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. 

Az itt szereplő védjegyek, kereskedelmi nevek vagy cégnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei 
(lehetnek). Minden kifejezetten nem említett jogot fenntartunk.

A jelen kézikönyvben használt márkajelek kifejezett említésének hiányában nem lehet arra következtetni, hogy az adott név 
mentes harmadik fél jogaitól.
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Szerzői és másolási jog
Copyright © 2021

Version 1.3, MB-IM_Home-2021-04-15

Minden jog fenntartva.

A kézikönyvben szereplő összes információ külön értesítés nélkül változhat, és nem támaszt semmilyen kötelezettséget a 
gyártó számára.

A kézikönyvben szereplő illusztrációk eltérhetnek a kiszállított terméktől, és nem támasztanak semmilyen kötelezettséget a 
gyártó számára.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért és/vagy kárért, amely a kézikönyvben szereplő adatok vagy esetlege-
sen hibás információk miatt következett be vagy keletkezett.

Tilos jelen kézikönyvet a gyártó kifejezett írásos engedélye nélkül részben vagy egészben sokszorosítani, elektronikus adat-
hordozón tárolni vagy más formában, elektronikus, mechanikus, optikai, kémiai eljárással, fénymásolat vagy hangfelvétel útján 
továbbítani.

Ártalmatlanítási tudnivalók
A környezet megőrzése és védelme, a környezetszennyezés megelőzése, és az nyersanyagok újrahasz-
nosításának (recycling) javítása érdekében az Európai Bizottság egy irányelvet fogadott el (WEEE irány-
elv 2012/19/EK és EAG-VO), miszerint az elektromos és elektronikus berendezéseket a gyártóknak a 
megfelelő ártalmatlanítás vagy újrafelhasználás céljából vissza kell venniük.

Ezen jellel ellátott készüléket ezért az Európai Unión belül nem szabad a szelektálatlan kommunális 
hulladékkal együtt kidobni: Kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságoknál a megfelelő ártalmatlanításról. 

A szerkezeti anyagok a címkézésük szerint újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítással, az anyagok 
felhasználásával, illetve a régi eszközök egyéb felhasználásával Ön is jelentős mértékben hozzájárul a 
környezet védelméhez.
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bangladesh 50 Hz 220 / 440 V L1 L2 L3 N x

Bosnia an Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz 220 / 440 V L1 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

Egypt 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Indonesia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 60 Hz 110 / 220V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 100 / 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kosovo 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macau 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mexico 60 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Montenegro 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Morocco 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Oman 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Philippiness 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

Serbia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Singapore 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Africa 50 Hz 220 - 250 / 380 - 433 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bangladesh 50 Hz 220 / 440 V L1 L2 L3 N x

Bosnia an Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz 220 / 440 V L1 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

Egypt 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Indonesia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 60 Hz 110 / 220V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 100 / 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kosovo 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macau 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mexico 60 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Montenegro 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Morocco 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Oman 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Philippiness 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

Serbia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Singapore 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Africa 50 Hz 220 - 250 / 380 - 433 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x



Jelen telepítési útmutató közzététele óta a gyártó esetleg kisebb műszaki változásokat eszközölhetett a terméken. Ennek következtében esetleg a készülék külső 
megjelenése is változhat csekély mértékben. Az esetlegesen észlelhető színeltéréseket a nyomtatási eljárás okozza.

    Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Németország
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